Routebeschrijving
Bestemming: De Ketting 6, 5261 L J VUGHT, Nederland
Mocht u ons onderweg telefonisch willen bereiken: +31(0)73-656.33.00

Komende uit de richting Tilburg
-

(via de provinciale weg N65)
U rijdt op de N65 / “Helvoirtseweg”
U neemt de eerste afslag rechts: “VUGHT-ZUID”
U rijdt op de “Vijverbosweg”
U vervolgt deze weg en neemt 3x de rotonde rechtdoor (2/4 rond)
Ondertussen rijdt u op de “Wolfskamerweg”
U gaat de spoorweg overgang over (de weg heet vervolgens “Laagstraat”)
Vervolgens neemt u de volgende rotonde rechts (1/4 rond)
U vervolgd de weg (direct na de rotonde maakt de weg automatisch een bocht naar rechts)
Ondertussen rijdt op de Kettingweg, u passeert een brandweerkazerne aan uw linker hand
Vervolgens slaat u de straat links in: “De Ketting”
Na 150 meter treft u Mondial Eduard Strang verhuizingen aan uw rechterhand aan.

Komende uit de richting Eindhoven / Maastricht
-

(via de rijksweg A2)

U rijdt op de A2
U neemt afslag VUGHT / afrit 24
Aan het eind van de afrit slaat u links af richting Vught
U rijdt via het viaduct over de A2 heen (Haldersebaan)
U en gaat bij de stoplichten op het viaduct rechtdoor
U vervolgt de weg
Bij de stoplichten (T-splisting) gaat u linksaf (richting Vught-Zuid/Zorgpark)
U rijdt op de “Glorieuxlaan” en vervolgt de weg naar links en hier gaat de weg over in de “Laagstraat”
U gaat bij de rotonde links (3/4 rond)
U vervolgd de weg (direct na de rotonde maakt de weg automatisch een bocht naar rechts)
Ondertussen rijdt op de Kettingweg, u passeert een brandweerkazerne aan uw linker hand
Vervolgens slaat u de straat links in: “De Ketting”
Na 150 meter treft u Mondial Eduard Strang verhuizingen aan uw rechterhand aan.

Komende uit de richting Amsterdam / Utrecht
-

(via de rijksweg A2)
U rijdt op de A2
U neemt afslag VUGHT / afrit 24
Aan het eind van de afrit slaat u rechtsaf richting Vught
U vervolgt de weg
Bij de stoplichten (T-splisting) gaat u linksaf (richting Vught-Zuid/Zorgpark)
U rijdt op de “Glorieuxlaan” en vervolgt de weg naar links en hier gaat de weg over in de “Laagstraat”
U gaat bij de rotonde links (3/4 rond)
U vervolgd de weg (direct na de rotonde maakt de weg automatisch een bocht naar rechts)
Ondertussen rijdt op de Kettingweg, u passeert een brandweerkazerne aan uw linker hand
Vervolgens slaat u de straat links in: “De Ketting”
Na 150 meter treft u Mondial Eduard Strang verhuizingen aan uw rechterhand aan.

Wij wensen u een goede en veilige reis toe.
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